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Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

A:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de 

gemeenschap van de Heilige Geest, Amen. 

 

Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed om ontferming 



V: Heer, ontferm u over ons, 

A: Heer, ontferm u over ons 

V: Christus, ontferm u over ons, 

A: Christus, ontferm u over ons 

V: Heer, ontferm u over ons, 

A: Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

Lezing; DEUTERONOMIUM 24, 10 – 22. 

 

Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan om het 
onderpand op te halen. U moet buiten wachten tot degene aan wie u de lening geeft met 
het onderpand naar buiten komt. En als hij zo arm is dat hij zijn overkleed moet afstaan, mag 
u zich daar niet ’s nachts mee toedekken. Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand 
terugbrengen, zodat hij onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van 
de HEER, uw God, toewensen, en de HEER zal het u ten goede aanrekenen. Een dagloner, die 
het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk 
betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. U moet hem nog dezelfde dag, 
voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders 
zal hij de HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden 
aangerekend. [….] 
 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het 
overkleed niet in pand nemen.  
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. 
Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof 
vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, 
weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En 
wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel 
alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de 
wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de 
vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom 
gebied ik u zo te handelen. 
 

L: Dit is het woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

Orgelspel:  747: Eens komt de grote zomer 

 

Lezing  Matteüs 9, 35 – 10, 1. 

 
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde er het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 
Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat zij er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘de oogst is groot, 
maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen 



om de oogst binnen te halen’. Daarop riep hij zijn leerlingen bij zich en gaf hun de macht om 
onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 
 
L: Lof zij U Christus; 

A: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel : 391: Hij ging van stad tot stad 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Verkondiging 

 

Orgelspel :     978 Aan U, behoort o Heer der heren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Dank- en Voorbeden 

Met als acclamatie: 

A; God, wees ons genadig en zegen ons 

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

In heel de wereld uw reddende kracht 

(ps. 67, 2-3) 

 

Hoor ons, God, als wij in stilte tot U bidden: 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

Amen 

  

Allen gaan zitten. 

 

Orgelspel: 650, de aarde is vervuld 

 

Nadat de voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Bij het uitgaan, of als er teveel mensen bij de tafels staan na de koffie, kunt u een of meer 

fruitbakjes meenemen om ze te bezorgen bij degenen voor wie zij bedoeld zijn. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diakonie. 


